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Man kan næsten ikke tro det..
...den strenge tid med Corona sidder stadig lidt i os, men hurra, nu kan vi så mange, mange ting! I dette
blad kan du få en forsmag på nogle af de skønne ting som Sønderris som kvarter har at byde på.
Først og fremmest ruller årets Sønderris-dage af stablen med forskellige sjove og hyggelige aktiviteter
for store og små.
Dernæst er der SSK, sportsklubbens tilbud om sport, dans, kostvejledning og meget mere. Læg mærke
til, at sportsklubben holdes i live af en mængde engagerede frivillige trænere, som også har brug for
hjælpere og blodfornyelse for at holde det hele i gang — så har du lyst og mod på at være en betydningsfuld person i børns og unges idrætsliv, skal du endelig ikke holde dig tilbage :-)
Man kan også gå til spejder med bål og leg og friluftsliv i Sønderris — se side og bagsiden.
Og man kan besøge Midtgård, hvor man kan hygge sig med at kigge til både mennesker og dyr.

Side 3: Bendula inviterer til korworkshop
Side 4-5: Årets førskole
Side 6: SFO-sommer
Side 7: Børnedisko
Side 8-9: Sønderrisdage
Side 10-11: SSK Gymnastik
Side 12: SSK annonce

Side 12: Dansemotion med din partner
Side 13: U-turn
Side 14: Baptistspejderne
Side 15: Guldager Kirke
Side 16: Baptistspejderne

Forsiden:
Selv trivielt vasketøj bliver sjovt, når man kan være sammen med et par gode kammerater om det. Nogle førskolebørn har fundet sammen om en huslig opgave i køkkenet.
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Rytmisk afrikanskpræget Korworkshop for alle
Lørdag den 17. september 2022 fra kl 10:00-ca. 16:15 i
Stjernehuset på Sønderrisskolen, Krebsens Kvarter 58, 6710 Esbjerg V.
Repertoiret er rytmiske, afrikansk prægede sange. Ved den åbne prøve, som dagen afsluttes med, spiller den
gambianske koraspiller Basiro Suso, som er opvokset med en righoldig vestafrikansk musikkultur, så musikken får den helt rigtige lyd!
Korledere er Heidi Newlands og Mette Johansson, som begge er erfarne indenfor musik og korledelse.
Dorthe Kodal, organist og musiklærer spiller til numrene sammen med Basiro Suso.
Program for dagen:
9.45-10.00: Mød ind på Sønderrisskolen
10:00-10:30 Opvarmning
10:30-12.00 Korprøve
12:00-12:30 Frokost
12.30-14:00 Korprøve
14:00-14.30 Kaffepause
14.30– 15.15 Generalprøve
15.15- 15.30 Dørene åbnes og vi gør klar til en åben prøve.
15.30- ca. 16.15 Åben prøve - Inviter gerne familie, venner og bekendte til at komme og lytte på :D
Du behøver ikke at være korsanger for at deltage, bare du er glad for at synge og indgå i et fællesskab. Tag
nabo, familie og venner under armen og kom og deltag i en festlig dag i sangens tegn.
Pris for deltagelse inklusive forplejning 150 kr.
Tilmelding og betaling sker via mobile pay til nr 53657543 – skriv WORKSHOP i teksten. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. september.
Arrangør er foreningen Bendula, som støtter børns skolegang i Gambia.
(Læs evt. mere om Bendula på facebook og på vores hjemmmeside)
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Førskoletiden er bare fløjet afsted og vi har
nået rigtig meget og er kommet virkelig langt.
De sidste uger nåede vi at have besøg af bamselægerne. Det er en sikker vinder, når bamselægerne åbner klinikken. Den er altid velbesøgt og rigtig mange bamser kommer i røntgen, bliver forbundet, vaccineret og får stillet
alverdens diagnoser.
Vi nåede også et lille cykelkursus, hvor børnene lærte om cykelregler og god cykelstil.
Cykelugen sluttede med en lille cykelprøve/
bane, hvor børnene prøvede nogle af de regler
af som de havde lært. De var rigtig gode og
alle deltagere fik ”Det lille kørekort”.
Vi fejrede førskolens afslutning med at tage til
Ribe og lege på den nye kæææmpe-store legeplads. En megafed tur og oplevelse for børn og
voksne.
Den sidste fredag, inden ferien, havde vi legetøjsdag, spiste pølser og alle børn modtog en
guldmedalje og et diplom, som bevis på at de
havde ”bestået” førskolen og nu er klar til at
begynde i 0. klasse:-)
Susanne Pedersen
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Det er altid dejligt med hjælp til at tømme
opvaskeren og lægge vasketøjet sammen.
Og børnene er super gode til FRIVILLIGT at
hjælpe:-) Og de gør det fantastisk godt!
Susanne Pedersen

5

Sønderriset

De 2 første uger af sommerferien havde fritteren cowboy- og indianeruger.
Vi lavede alle mulige fede krea-ting og aktiviteter i disse uger. Bl.a. indianerpandebånd med
fjer, kæpheste, pistoler, totempæl, tipi, guldgravning, snobrød, indianersmykker og læderpunge, tørklæder mm. Børnene prøvede også at brændemærke fritter-koen og fik taget
”most wanted” fotos. Alle de ”eftersøgte” hænger nu til skue i fritteren.
Vi sluttede ugerne af med at lave ”indianer-gryde” på bål.
I uge 27 fik vi også, traditionen tro, afholdt vores rulleskøjteløb, som var godt besøgt af flere
af Esbjergs andre SFOer.
Susanne Pedersen
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Festugen i Sønderris bliver uge 34 i
2022 (mandag d. 22/8 til 28/8)
Tirsdag
SFO afholder "Fritter rekorder"
Kontaktperson: Gitte
Onsdag
• Fælles fotografering foran Hallen
Vi mødes kl. 16.30 og skal være færdig kl.
17.00 (Kom til tiden)
Kontaktperson: Jonna
For alle børn og unge i Sønderris sportsklub.
Igen i år laver vi fælles kalender for hele klubben,
så kom og deltag.
Gymnastikbørn "hvide t-shirt" og mørke bukser
Håndbold og fodbold - træningstrøjer
•

17-20 Forældrefodbold (Boldbanerne) Kontaktperson Flemming
Fodboldstævne for alle børnefodboldhold i SSK.
Der vil blive spillet på udendørsbanerne ved hallen
Hvert hold spiller en kamp mod forældrene, og
bagefter kan der købes grillpølser, drikkevarer og
slik m.m.
Spillerne vil modtage mere information fra deres
respektive trænere

Torsdag
Kl. 17-19 Håndboldens dag i SSK
Kontaktperson: Malene Steffensen
Kom og prøv forskellige discipliner med håndbolden i
fokus.
Fra Trille Trolle (ca. 3/4 år og forældre skal deltage) til
U11 (årgang 2011).

Torsdag
Kl. 16-19 Kæledyrsdag i Klubben
Sønderrisklubben inviterer til kæledyrs- og grilldag
Saml familien og kom i klubben og vis jeres kæledyr
frem.
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Dyret SKAL være i snor eller bur
I SKAL lave et skilt, der fortæller om jeres kæledyr
(race, alder, navn, kan den nogle tricks eller andet
spændende)
• I kan gå i ”ringen” og vise jeres kæledyr/tricks og
evt. fortælle lidt om den
• Alle dyr der deltager får et diplom
• Grillen vil være tændt til jeres medbragte pølser
m.m.
• Vi har kaffe og te på kanden
• Børn og kæledyr, kun ifølge med voksne
• Tilmelding nødvendig på 51364887
Kontakt person: Gunhild og Karin

Fredag
Børnedisko
Kl. 17-20:30 SSK byder ind til Børnedisko. Billetter kan købes i webshoppen. Pris kr. 60
Der sælges mad og drikke
Kontaktperson : Inge Hansen
•
•

1.- 3. klasse fra kl. 17.00 til 19.00
4.- 6. klasse fra kl. 19.30 til kl. 21.30
Info til forældre der har købt børnediskobilletter
Festen afholdes i Sønderrishallen. Det gør at der er god plads. Det en "lukket fest", der vil ikke blive mulighed for at
lege udenfor i de 2 timer festen varer. Der vil være fokus på at skabe en fælles fest.
Børnene afleveres og hentes igen ved fordøren til Sønderrishallen. Der vil være frivillige hjælpere hele aftenen.

Lidt om ideen bag sønderrisdagene.
Sønderris er ubestridt Esbjergs nyeste "landsby" og som sådan uden dybe traditioner i afholdelse af "samlede"
landsbyaktiviteter som man ofte ser andre steder. Men igennem tiden er det blevet til rigtig mange gode tiltag, som
har bidt sig fast.
Sønderrisdagene er tænkt som en kulturel begivenhed, som gerne skulle kunne samle borgerne i Sønderris om
nogle festlige dage med marked, boder, gøgl, workshops, hoppepuder, musik, shows, sport og meget andet.
Sønderrisdagene er primært for og med voksne og børn i Sønderris.
Kontaktpersoner
• SSK Inge Hansen inge@sdu.dk , 60111545, Sønderris Sportsklub
• Skolen : Esben
• Klub og skole: Pia Louise Vesthy Hartvigsen pihar@esbjergkommune.dk 29369312. SFO, Klub og skolen
• SSK Flemming Mortensen, fodbold
• SSK Linette, gymnastik
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Efterårssæson
START E R FR A UGE 37 TI L OG M ED UGE 12

Børnegymnastik
Vi træner
lille
i denn
astiksal
gym
n af
ved siden
skole

MA N DAG KL . 16 .00-17.00

MOR/FAR/BARN

ONSDAG K L . 1 6 .0 0 -1 7.0 0

MGP-DANS

Hold:
Instruktør: Karina · Årgang: 2016-2015

ONSDAG K L . 1 7.0 0 -1 8 .0 0

DANS

Hold:
Instruktør: Sarah & Lea · Årgang: 2020

Hold:
Instruktør: Makia & Marie · Årgang: 2011-2012

MA NDAG KL . 17.00-18 .00

TORSDAG K L . 1 6 .0 0 -1 7.0 0

DANS FOR ØVEDE

Hold:
Instruktør: Josefine · Årgang: 2010-2009-2008-2007

MOR/FAR/BARN

Hold:
Instruktør: Steffie & Louise · Årgang 2019-2018

Efterårssæson
START E R FR A UGE 32 TI L OG M ED UGE 12

Vi træner
e
i den liikllsa
l
gymnasten af
ved sid n
skole

Voksenhold

MA NDAG KL . 18 .00-19.00

TORSDAG K L . 1 8 .0 0 -1 9.0 0

Yoga m. Pernille

Stram op m. Monica & Anni

T IRSDAG KL . 19.00-20. 30

TORSDAG K L . 1 9.0 0 -20. 3 0

CrossGym m. Camilla, David & Tom
ON SDAG KL . 19.00-20.00

CrossDance m. Joan

Opstart
uge 37

Opstart
uge 37

CrossGym m. Camilla, David & Tom
LØRDAG K L . 1 0.0 0 -1 1 .0 0

Høvdingebold m. Lisbeth & Martin

Sønderriset
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Guldager Kirke
Sognepræst

BrianÊBannerholt
KirkevængetÊ9
Guldager
( 75Ê11Ê60Ê30

Kirkekontoret

GuldagervejÊ89
( 75116190
FaxÊ75116152
Åbningstid:
MandagÊÊogÊonsdagÊlukket
TirsdagÊogÊfredagÊåbenÊ
fraÊkl.Ê9.00Ê–Ê11.00
TorsdagÊåbenÊfraÊ15.00Ê-17.00
Guldager.sogn@km.dk

Organist

KarinaÊBøjeÊJensen
(Ê50Ê93Ê33Ê27
organist@guldagerkirke.dk

Graver

SørenÊBrydsøÊ
(Ê75Ê11Ê61Ê93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset

KrebsensÊKvarterÊ74
Sønderris

Kirkelige handlinger

AftaleÊomÊdåb,ÊbryllupÊog
begravelseÊtræffesÊvedÊhenvendelseÊ
tilÊKirkekontoret

DerÊtagesÊforbeholdÊforÊændringer,Ê
seÊvenligstÊdags-ÊogÊugepressen.

ÆldreÊogÊgangbesværedeÊkanÊgratisÊbenytteÊkirkebilsordningenÊtilÊ
gudstjenesterÊiÊGuldagerÊkirke.Ê
RingÊtilÊEsbjergÊTaxa,Ê75Ê14Ê45Ê00Ê
ogÊbestilÊenÊvogn.ÊChaufførenÊvilÊ
selvÊskaffeÊdenÊfornødneÊunderskriftÊhosÊkirketjeneren.ÊHjemkørselÊarrangeresÊafÊkirkebetjeningen.
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